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Sammanfattning 

 
Det här examensprojektet har utförts på Volvo CE, Hauler & Loader Division, Arvika. 
Projektet ingick som ett avslutande moment i maskiningenjörsprogrammet vid  
Karlstads universitet. Volvo i Arvika tillverkar hjullastare vilket man har gjort sedan mitten 
av 60-talet. Fabriken har idag ca 1150 anställda som tillsammans levererar över 6000 
hjullastare per år. 
 
Produktionsvolymen i Arvikafabriken ökar allt mer vilket medför att ett behov av många 
investeringar för att klara denna volymtillväxt har uppstått. Den huvudsakliga tillverkningen 
på svetsavdelningen består av fram- och bakramstillverkning. Problemet är att tillverkningen 
är trångbodd och att vissa ramflöden är i behov av förbättring. 
 
Projektets uppgift bestod av att undersöka möjligheter och konsekvenser av att installera två 
nya svetsrobotar i befintlig byggnad och på sikt skapa en separat framram resp. 
bakramsverkstad. Arbetets huvudmål är att få höjd kapacitet i svetstillverkningen av ramar. 
 
Resultatet av projektet visar att möjlighet finns att installera två nya svetsrobotar i de 
befintliga lokalerna, en robot för framramsvetsning samt en för bakramsvetsning. 
Ramtillverkningen är separerad med en verkstad för framramar i byggnad 1 samt en verkstad 
för bakramar i byggnad 2. (se bilaga 8, 50 och 51). 
 
Flera flöden har förbättrats genom att arbetsstationer har flyttats vilket i sin tur har inneburit 
mindre transportbehov i verkstaden. Uppdelningen av tillverkningen av fram- och bakramar 
har lett till ett tydligare flöde. De nya flödena syns i produktionsscheman och 
layoutflödesscheman (bilaga 52-69). 
 
Kostnaden för att genomföra projektet uppskattas till omkring 26 milj. kr. 
 
Ett ytterligare koncept, ”koncept 2”, har utretts som innehåller en större utbyggnad av 
bakramsverkstaden för att klara en större expansion av tillverkningen. Det kommer att kosta 
ca 38 milj. kr. 
 
 
 

 
 
 
 
 



Abstract 

 
This master’s thesis was performed at Volvo CE, Hauler & Loader Division, Arvika. The 
project was a part of the Mechanical engineering program at the University of Karlstad. Volvo 
in Arvika is manufacturing wheelloaders and has done that since back in the sixties. Today 
they are about 1150 employees who together deliver over 6000 loaders a year. 
 
The production volume at the Arvika-plant is increasing and therefore there is a need for new 
investments in the plant. At the plant’s welding department the main manufacturing is the 
welding of front- and rear frames. The problem is that the manufacturing is cabined and some 
of the frame flows is in need of improvement.   
 
The task of the project was to examine the possibilities and identify the consequences of 
installing two new welding robots in the existing building and create separate front and rear 
frame workshops. The main reason for that is to reach a higher capacity in the manufacturing 
of frames. 
 
The result of the project shows that there are possibilities to install two new welding robots in 
the existing building, one for front frame welding and one for rear frame welding. The frame 
manufacturing has been separated with a workshop for front frames in building 1 and a 
workshop for rear frames in building 2 (see appendices 8, 50 and 51). 
 
Several flows has been improved due to workstations have been moved resulting in less need 
of transports in the workshop. The separation of front and rear frame manufacturing causes 
the flow of frames to be more clear and visible. The new flows are shown in production 
diagrams and layout-flow diagrams (see appendices 52-69). 
 
The cost for going through with the project is estimated to around 26 million sek. 
 
An additional concept, “concept 2”, has been investigated which contains an extended 
workshop for rear frames to manage a larger expansion of the production. It will cost around 
38 million sek. 
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1. Inledning 
 
Det här examensprojektet har utförts på Volvo CE, Hauler & Loader Division, Arvika. 
Projektet ingick som ett avslutande moment i maskiningenjörsprogrammet (120p) vid 
Karlstads universitet och omfattar 15 högskolepoäng. Handledare och examinator var Lennart 
Berglund respektive Nils Hallbäck som tillhör fakulteten för teknik och naturvetenskap vid 
Karlstads universitet. Anders Stenmark, chef för produktionsteknik på svetsavdelningen, var 
handledare på Volvo.  
 
Volvo i Arvika tillverkar hjullastare vilket man har gjort sedan mitten av 60-talet. Fabriken 
har idag ca 1150 anställda som tillsammans levererar över 6000 hjullastare per år. 
Modellprogrammet som tillverkas i Arvika består idag av sammanlagt 9 olika grundmodeller 
med en tjänstevikt mellan 11 och upp till över 50 ton. 
 
Svetsavdelningen i Arvika är en modern anläggning med högteknologiska metoder och 
avancerad utrustning. Man har omfamnat svetsrobottekniken som har kommit att blivit en 
viktig del i avdelningens produktivitet och konkurrenskraft.   
 

1.1 Bakgrund 
 
Produktionsvolymen i Arvikafabriken ökar allt mer vilket medför att ett behov av många 
investeringar för att klara denna volymtillväxt har uppstått. Under tidigare lågkonjunktur 
flyttade fabrikens ämnestillverkning ihop med svetsavdelningen i samma lokal för att 
rationalisera. När sedan volymen åter har tilltagit har verksamheten expanderat och fyllt 
lokalen med allt mer utrustning. Det har medfört att avdelningen befinner sig i ett läge där 
flödet ej är optimalt samtidigt som man måste installera mer utrustningar. 
   Svetstillverkningen i Arvikafabriken består huvudsakligen av ramtillverkning. Hjullastarens 
ram består av två delar, framram och bakram. Idag är tillverkningen av fram- och bakramar 
blandad i fabrikslayouten vilket gör flödet sämre och framför allt otydligt. 
 

1.2 Uppgift 
 
Uppgiften består av att undersöka möjligheter och konsekvenser av att installera två nya 
svetsrobotar i befintlig byggnad och på sikt skapa en framram resp. bakramsverkstad. 
Arbetets huvudmål är att få höjd kapacitet i svetstillverkningen av ramar. Uppgiften delas upp 
i två steg med tillhörande delmål: 
 
Steg 1: Installera två nya robotar i befintlig byggnad. Fortsatt blandad verkstad i hänseende 
till fram- och bakramstillverkning. Volymkapaciteten kommer då att bli högre teoretiskt men 
måste ses som oförändrad i hänseende till förutsättningarna för projektets steg 2. Resultatet 
från steg 1 skall passa in och vara en början till steg 2 nedan. 
 
Steg 2: Två separata verkstäder, en för framrams- resp. bakramstillverkning. Höjd 
volymkapacitet. Framramsverkstaden skall vara belägen i byggnad 1 och bakramsverkstaden i 
byggnad 2 (för byggnaddefinition se 2.2.3 och bilaga 8). Mer optimala och tydligare flöden. 
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Uppgiftens resultat för steg 1 och 2 skall redovisas med följande: 
 

• Layoutförslag 
• Flödesanalys 
• Handlingsplan 
• Omkostnads och investeringsbehov 
• Riskanalys 
 

Under arbetets gång lades ytterligare ett koncept (”koncept 2”) till där kriteriet befintlig 
byggnad ströks och en utbyggnad av lokaler blev ett alternativ. Detta för att tillmötesgå krav 
för eventuella expansionsplaner som inte hade varit möjliga i den befintliga byggnaden och 
med det ge ett extra alternativ att begrunda för företaget. Koncept 2 är inte utredd i lika stor 
grad som steg 1 och steg 2 men redovisas ändå med layout samt investerings och 
omkostnadsbehov. 
   I tillägg till koncept 2 gjordes ytterligare ett par layouter som visar ett par andra koncept. 
Dessa koncept är ej utredda utan är bara till för underlag för t ex brainstorming och inspiration 
vid framtida projekt. 
 

1.3 Mål och syfte 
 
Projektet skall presenteras på ett ingenjörsmässigt sätt och bidra med användbara lösningar till 
uppgiftens problemställning. En tilltalande tanke är förstås att det redovisade resultatet eller 
en del av det i framtiden skall bli en realitet. 
 
Examensprojektet kan ses som en avslutande examination från Maskiningenjörsprogrammet. 
Projektet innebär att studenten får en chans att prova på ingenjörsarbete praktiskt och får 
övning i att självständigt bedriva projektarbete. Studenten får även tillämpa sina förvärvade 
kunskaper inom rapportskrivning och redovisning. 
 

1.4 Avgränsningar och resurser 
 
Studien gäller bara svetsavdelningen och ytor i direkt anslutning.  
 
I flödesanalysens resultat kartläggs endast de arbetsmoment som utförs inom 
ramtillverkningen på svetsavdelningen. Någon djupdykning i eller ifrågasättning av de 
specifika arbetsmomenten utförs ej. 
 
Kostnader och tidsåtgång grundar sig i första hand på uppskattningar från bl.a anställda, ej 
kalkyler, pga. tidsbrist. 
 
Tillverkningsvolymen i rapporten grundar sig på LRP (Long Range Planning). 
 
Tiden som var avsatt till projektet var 070129-070601, 15 veckor (15p) effektiv tid.  
 
Projektarbetet kom till största delen att utföras på plats på Volvo där arbetsplats med dator 
blev tilldelad. 
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2. Genomförande 
 
Det här kapitlet innehåller relevant teori, en analys av nuläget/utgångsläget samt en 

metodbeskrivning. Allt för att läsaren skall kunna förstå och ha möjlighet att upprepa arbetet. 

 

2.1 Teori 
 

2.1.1 Projekthantering 

 
En generell modell för projekthantering grundar sig på Polyas problemlösningsmetod och är 
indelad i följande kort beskrivna faser: (Eklund, 2002) 
 
 
Definitionsfasen 
 
Projektet definieras genom en analys av uppgiftens problem och krav. Även gruppen som 
skall ingå i projektet skall definieras. Slutligen fastställs en grov projektplan innehållande 
budget, tidsramar, rutiner, fasindelning och milstolpar. Nyckelord i den här fasen är ”vad”. 
 
 
Planeringsfasen 
 
I projektets planeringsfas analyserar man vilka delproblem som finns, hur de hänger samman 
och i vilken ordning de måste genomföras. Ansvar fördelas mellan deltagarna och 
arbetsmetoder fastställs. En mer detaljerad projektplan skapas med hjälp av WBS, Pert-
schema och Gannt-schema. Nyckelord i den fasen är ”hur”. 
 
 
Utförandefasen 
 
Det här är själva genomförandet av projektet med de två föregående faserna som grund. 
Nyckelord är ”gör”. 
 
 
Utvärderingsfasen 
 
Med resultatet av projektet i handen är det dags att utvärdera det och jämföra med det 
planerade. Erfarenheter, bra och dåliga, skall även utvärderas och sammanställas och tas 
vidare till framtida projekt. Nyckelord ”OK?” 
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2.1.1.1 WBS 

 
WBS står för Work Breakdown Structure och är en hierarkisk modell av projektet och ger en 
bra översikt av de ingående delarna i projektet. En WBS saknar dock någon tidsinformation 
och delarnas relation till varandra framgår ej. (Eklund, 2002) 
 

Ny typ av produkt

KonstruktionMarknad Produktion

Undersök

Säljteam

Design

Prototyp

Ny prod. linje

Lager

 
                 Fig. 2.1  WBS, exempel 

 
 

2.1.1.2 PERT-schema 

 
PERT står för Program Evaluation Review Technique och är ett nätverksdiagram som 
beskriver vilken ordning olika delar i projektet kan utföras. I PERT-schemat ser man enkelt 
vilka delar som är beroende av varandra. Schemat saknar dock tidsskala. 
 
Om man vet hur lång tid de olika delarna förbrukar kan man med hjälp av den s.k. kritiska 
vägen (”längsta vägen”)  i PERT-schemat ta reda på hur lång tid projektet kommer att behöva. 
(Eklund, 2002) 
 

A

B

C

D

E

F

H

I

G

J

 
  Fig. 2.2 PERT-schema, exempel 
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2.1.1.3 Gannt-schema 

 
Ett Gannt-schema är en vidareutveckling av PERT-schemat. I Gannt-schemat lägger man 
även in en tidsaxel, vilket gör Gannt-schemat idealiskt för uppföljning. I schemat har man 
även en bra översikt över när de olika projektdelarna börjar och slutar samt vilka som pågår 
parallellt med varandra. (Eklund, 2002) 
 

 
  Fig 2.3 Gannt-schema, exempel 

 
 
 

 

 

 

 

2.1.2 Produktionslayout 

 
Med produktionslayout menas den fysiska lokaliseringen av produktionens omvandlande 
resurser. Den visar var anläggningar, maskiner, utrustning och personal fysiskt skall befinna 
sig i verksamheten. Layouten är viktig pga. att den ofta är det första som man lägger märke 
till när man anländer till en verksamhet samt att den till stor del bestämmer flödet av 
produkter och material genom verksamheten. (Slack et al., 2004) 
 
 

2.1.2.1 Typer av layout 

 
Det finns olika typer av layouter beroende av deras uppbyggnad och anpassning till 
produktionsprocesser. 
 
Enl. litteraturen (Slack et al., 2004) kan de mest användbara layouterna härledas till fyra 
grundläggande typer; byggplatslayout, funktionell layout, flödesgrupper och produktlayout. 
Layouttyperna redovisas nedan: 
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Byggplatslayout (Fixed-position layout) 
 
I en byggplatslayout rör sig inte den omvandlade resursen (produkten) mellan de 
omvandlande resurserna (maskiner, utrustning, personal m.m.). Istället är produkten fast 
positionerad medan maskiner, utrustning, personal m.m. utför de rörelser som är nödvändiga 
för produktionen. Anledningen till denna layouttyp kan vara att produkten är för stor, för 
ömtålig eller motsätter sig att flyttas. (Slack et al., 2004) 
 
Exempel på byggplats-/fast position-layout kan vara: 
 

• Motorvägsbygge (för stort att flyttas) 
• Medicinsk operation (för ömtålig att flyttas) 
• Högklassig restaurang (kund motsätter sig att flyttas) 

(Slack et al., 2004) 
 
 

Funktionell layout (Process layout) 
 
Funktionell layout kännetecknas av att produktionsoperationer med liknande innebörd (t ex 
borrning, svarvning, fräsning) samlas i separata avdelningar (se fig 2.4). Produkterna går 
sedan kors och tvärs mellan avdelningarna efter deras behov (Andersson, 2000). Olika 
produkter med olika behov har alltså olika flöden vilket medför att flödesmönstret i fabriken 
kan bli komplext (Slack et al., 2004). 
 
Funktionell layout har traditionellt varit den dominerande layouten vid blandad tillverkning. 
Teoretiskt är flexibiliteten och kapacitetsutnyttjandet högt trots ständiga variationer i 
produktfloran och produkternas flöden. I praktiken uppstår dock svårigheter som styr- och 
samordningsproblem, långa genomloppstider, omfattande planering, hög kapitalbindning, 
mycket transporter m.m. (Andersson et al., 2000) 
 
Exempel på funktionell layout kan vara: 
 

• Sjukhus – Många olika typer av patienter från olika avdelningar kan ha behov av 
någon process som kräver avancerad och dyr utrustning som bara finns på ett ställe på 
sjukhuset. 

• Snabbköp – Varorna måste placeras på ett visst sätt beroende av varutyp, kyla, 
utrymme m.m. Kunderna (produkterna) får sedan röra sig mellan avdelningarna. 
(Slack et al., 2004) 
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             Fig 2.4 Funktionell layout. Symbolerna motsvarar olika typer 
                av maskiner/operationer som är placerade i en varsin avdelning. 

 
 
Flödesgrupper (Cell layout) 
 
Ett alternativ till funktionell layout är flödesgrupper. I en flödesgrupp placeras 
produktionsoperationerna normalt i flödesriktningen (produktlayout) (se fig 2.5) men kan 
även vara uppdelad efter funktion (funktionell layout). Varje grupp bemannas normalt med 
färre operatörer än antal operationer inom gruppen. Operatörerna skall kunna utföra flera 
operationer och själv avgöra var de för tillfället behövs mest. De ska se till att produktionen 
har ett jämnt flöde och undvika flaskhalsar och köer. (Andersson et al., 2000) 
 
Man kan säga att flödesgrupper är ett sätt att få ordning i den komplexitet i flödena som 
karaktäriseras av en funktionell verkstad. Detta genom att man skickar in en order i gruppen 
som sedan är klar när den lämnar gruppen. Det leder till att planeringen underlättas samt att 
produkten inte behöver förflyttas mellan olika delar av lokalen – mindre transport. 
(Slack et al., 2004) 
 
 

 
                Fig. 2.5 Flödesgrupper. Symbolerna motsvarar maskiner/ 
                 operationer placerade i flödesgrupper. 
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Produktlayout (Product layout) 
 
Produktlayout innebär att man lokaliserar de omvandlande resurserna efter den omvandlade 
resursens behov. Varje produkt följer alltså en förutbestämd väg där sekvensen av 
produktionsmomenten som produkten kräver matchar lokaliseringen av de omvandlande 
resurserna (se fig 2.6). Därför kan man även kalla denna layout för linjelayout. Flödet är 
tydligt, förutsägbart och därmed lättare att kontrollera. (Slack et al., 2004) 
 
Produktlayout el. linjelayout kan vara av typerna styrande el. flytande lina. I det styrande 
alternativet är linan mekanisk styrd med omedelbar koppling mellan 
produktionsoperationerna. Den flytande linan har påtagliga likheter med den styrande men 
den mekaniska styrningen saknas, vilket möjliggör buffertering mellan operationerna. Den 
flytande linan har högre flexibilitet och är mindre störningskänslig. Dock har den längre 
genomloppstider och binder mer kapital än den mekaniserade. (Andersson et al., 2000) 
 
Exempel på produktlayouter: 
 

• Bilmontering – Varje modell har liknande monteringssekvens. 
• Kafeteria med självplock – Kunderna har liknande behov. 

(Slack et al., 2004) 
 
 

 
                 Fig. 2.6 Produktlayout. Symbolerna motsvarar maskiner/ 
                  operationer placerade i s.k. produktionslinor. 

 
 

2.1.2.2 Val av layouttyp 

 
Vissa typer av tillverkning kopplas traditionellt till viss arbetsorganisation och vissa 
layoutprinciper. Valet av layout bygger på typ av produktionsprocess och tillverkningsflöde 
samt på kompromisser mellan krav som korta genomloppstider, litet bundet kapital, högt 
maskin och personalutnyttjande, låga transportkostnader och hög flexibilitet.  
(Andersson et al., 2000) 
 



 9 

För att kunna välja typ av layout måste man ofta först identifiera typ av tillverkning. Det finns 
fem grundtyper med olika egenskaper: 
 

• Projektrelaterad tillverkning – Stora, separata, högt anpassade produkter. Lång 
genomloppstid. Låga volymer, ofta enstyck. Egna resurser. 

• Enstyckstillverkning – Mindre produkter med hög variation och låga volymer, ofta 
bara en detalj. Delar resurser med andra produkter. Ex. prototyptillverkning. 

• Serie/satstillverkning – Lägre variation med varierande volymer, dock aldrig enstyck. 
Operationer repeteras beroende på seriestorlek. Delade resurser. 

• Masstillverkning – Höga volymer med variationer inom ett smalt område angående 
produktens utförande. Variationen påverkar inte grundtillverkningen av produktionen. 
Tillverkningssekvenserna för olika produkter är samma och utförs av samma resurs. 

• Fortlöpande tillverkning – Ett steg längre än masstillverkning med ännu högre 
volymer och än mindre variation, ofta ingen. Flödet är jämnt och specialiserade 
resurser utför operationerna, ofta automatiskt.  

      (Slack et al., 2004)  
 

 
 
 
Diagrammet i figur 2.7 nedan visar hur olika typer av tillverkning normalt passar till olika 
typer av grundlayouter. 
 

Byggplatslayout

Funktionell layout

Flödesgrupper

Produktlayout

Enstycks-

tillverkning

Mass-

tillverkning

Projektrelaterad

tillverkning

Serie/sats-
tillverknig

Fortlöpande-

tillverkning

 
Fig. 2.7 Relation mellan tillverkningstyper och layouttyper (Slack et al. 2004) 
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Om man istället utgår ifrån layouttyper passar de normalt till olika tillverkningstyper enligt 
följande: 

 
• Funktionell layout passar normalt vid blandad tillverkning dvs ett produktprogram 

med stor variation beträffande volymstorlek och utseende. Den är även aktuell när 
produkter delar på vissa omvandlande resurser. 

• Flödesgrupper passar produkter med betydande tillverkningsvolym, liknande behov 
men ändå en del variationer.  

• Produktlayout passar produkter med höga volymer, små standardiserade variationer 
och liknande sekvens av produktionsoperationer. 
(Andersson et al., 2000) (Slack et al., 2004) 

 
En produktionsprocess behöver inte nödvändigtvis innebära en grundlayout. Den kan spänna 
sig över flera olika grundläggande layouttyper och kombinera dem. (Slack et al., 2004) 
 

 

2.1.2.3 Layoutdesign (förenklad systematisk lokalplanläggning) 

 
Förenklad systematisk lokalplanläggning är en metod uppdelad i sex steg för att planera och 
utforma en produktionslayout. Förenklingen innebär att metoden endast är tillämpbar fall där 
man rör sig med ytor och/eller materialflöden som inte är alltför stora. Förenklad systematisk 
lokalplanläggning är en amerikansk metod utvecklad på sjuttiotalet och grundar sig på 
analysen av samband mellan produktionsoperationer och dess utrymmen. (Lumsden, 1998) 
 
 
 
Metoden innehåller följande sex steg och hjälpmedel: 
 

1. Kartlägg samband - Lista de operationer som berörs. Bestäm sedan kravet/ 
önskemålet på närhet mellan dem och notera orsaken till detta. Närhetskraven bedöms 
med hjälp av en sexgradig skala och förs in i ett s.k. sambandschema enl. bilaga 1. 

 
2. Fastställ funktionskrav - Ange nödvändig storlek för varje operations golvyta, samt 

vad den kräver beträffande utformning, servicevänlighet, luft, el m.m. Använd schema 
enligt bilaga 2. 

 
3. Skapa sambandsdiagram och arrangera operationer - En symbol motsvarar en 

operation. Skissa de närhetssambanden mellan operationerna som är högst 
prioriterade. Fler sträck mellan operationerna – mer prioriterad närhet. Addera sedan 
närhetssamband efter kravet på närhet. Exempel på sambandsdiagram ses i bilaga 3. 

 
4. Ta fram alternativa layouter - Skapa proportionerliga block som motsvarar 

operationens yta och placera dem i mönstret från pkt. 3. Justera och placera enl. krav 
och faktorer från pkt. 2. Ta fram flera alternativ! Exempel ses i bilaga 4. 
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5. Utvärdera de olika alternativen - Fastställ och vikta alla faktorer som påverkar valet 
av bästa alternativ. Värdera de alternativa lösningarna mot faktorerna och multiplicera 
med respektive vikt. Resultatet för varje faktor summeras ihop och det förslag med 
högst poängsumma indikerar det bästa alternativet. Använd värderingsschema enl. 
bilaga 5. 

 
6. Detaljutforma vald layout - Rita valt alternativ skalenligt. Gör mindre justeringar om 

nödvändigt. 
 
 
 

2.1.3 Produktionsanalys 

 
Produktionsanalys är en metodstudie som bygger på att produktionsprocessen delas upp i 
enkla moment som noteras i den ordning de förekommer. Den är en utredning av 
produktionsförloppet (eller en del av det) och innefattar de operationer, kontroller o s v som 
ingår i processen. (Andersson, 2000). Studien kan utföras med s.k. produktionsscheman och 
layoutflödesscheman: 
 
 

2.1.3.1 Produktionschema 

 
Produktionsscheman används för att visualisera flödesförloppet i en (eller en del av en) 
produktionsprocess. För att förtydliga moment i processen finns symboler som motsvarar 
arbetsmoment enl. nedan (fig 2.8): 
  

 Operation (bearbetning) 

  
 Transport 

 Lagring (väntan)  
   
  
 Kontroll 
 
  
 Hantering (kortare förflyttning i samband med t ex operation) 
 
 
             Fig 2.8 Symboler för arbetsmoment 
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På schemat är symbolslagen samlade så att alla operationssymboler finns i en kolumn, alla 
hanteringssymboler i en annan o s v. Man erhåller då en ”krokig flödeslinje. (fig 2.9) 
(Andersson, 2000) 
 

Löpnr Arbetsmoment

1

Produktionsschema

2

3

4

5

6

Ramtyp: L90 B Nuläge

7

8

9

10

11

12

13

14

Material

Kompletthäft 1

Kompletthäft 2

Buffert, ramar

Robotsvets

Buffert, sv. ramar

Slutsvets

Buffert, färdiga

Transport ut

 
  Fig 2.9 Ex. produktionsschema  

 
 
Vid analysen av vad som händer med objektet går man med hjälp av schemat igenom varje 
moment och frågar sig: 
 
Fråga   Möjlig åtgärd 

 
Vad är det som görs?  Slopa onödiga moment 
Varför görs det? 
 
Var görs det?   Flytta arbetet till någon annan plats 
Varför görs det här? 
 
När görs det i förhållande till  Dela upp operationen i delar 
övriga moment?  Kombinera operationen med annan operation 
Varför just då? 
 
Vem gör det?  Välj annan operatör 
Varför just han? 
 
Hur utförs arbetet?  Förenkla förbättra arbetsmetoden 
Varför utförs det just så? 
 
(Andersson, 2000) 
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2.1.3.2 Layoutflödesschema 

 
Ett layoutflödesschema får man när man för in aktiviteterna från produktionsschemat i en 
layout på de platser de utförs. Samma symboler som i produktionsschemat används och ger en 
bild över hur arbetsstationer är placerade i förhållande till varandra, vilka och hur långa 
transportvägarna är samt vilken riktning flödet har. (Bellgran och Säfsten, 2005) 
 
Ett layoutflödesschema kan se ut enligt figur 2.10. 
 

Häftning Robotsvets Slutsvets

Material/lager Bearbetning Kontroll Målning

 
 Fig. 2.10 Layoutflödesschema, exempel 
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2.2 Nuläge och förutsättningar 
 

2.2.1 Modellprogram i Arvika 

 
Volvo har i dagens läge 11 olika hjullastare på sitt 
program (se Volvos hemsida, www.volvo.com). Nästan 
samtliga modeller (utom två, L50, L330) monteras idag i 
Arvikafabriken medan en stor del av svetstillverkningen 
av ramar är utlagd till underleverantörer. Hjullastarens 
ram består av två delar, framram och bakram. Följande 
ramar tillverkas idag i Arvikafabrikens svetsverkstad:            Fig. 2.11 Hjullastare (L120) i arbete 
 
L90 Framram (bakram är i nuläget utlagd på lego) 
L110 Framram, bakram 
L120 Framram, bakram 
L150 Framram, bakram 
L180 Framram, bakram 
L220 Framram, bakram  
 
L110 och L120 har samma framram och bakram. L150 och L180 har samma bakram. Alltså 
tillverkas 5st olika typer av framramar och 3 st olika typer av bakramar i Arvika i dagsläget. 
 
Att L90 bakram är utlagd på lego beror på kapacitetsbrist. Det är även en förutsättning för det 
här projektet eftersom det medför frilagda lokalytor som kan utnyttjas i samband med 
omflyttning. På sikt är det dock meningen att ramen skall tillverkas i Arvika. 
 
Ramarna ser i grunden ut enligt bilder i figur 2.12 nedan. 
 
 

Framram Bakram

 
  Fig. 2.12 Bilder på framram och bakram. 
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2.2.2 Framtidsutsikt 

 
Tillverkningsvolymkurvan i Arvikafabriken pekar uppåt och har gjort så i många år. 
Modellprogrammet kommer att utvidgas samtidigt som man har planer på att eventuellt ”ta 
hem” tillverkning av ramar som idag är utlagd. Kapacitetsutvidgning av svetstillverkningen 
av ramar är därför ytterst nödvändig.  
 
 

2.2.3 Layout och byggnaddefinition 

 
Layouten för svetsavdelningen i dagens läge kan man säga är av funktionell typ med inslag av 
flödesgrupper. Flödesgrupperna i sin tur är av typen produktlayout. Tillverkningen av fram 
och bakramar är blandad utan någon klar avskildhet.  
 
Nuvarande layout kan ses i bilaga 6 och 7, en i standardutförande och en förtydligad. 
 
 
Byggnaden delas här upp i tre olika delar för ökad förståelse för läsaren vidare i rapporten: 
 
Byggnad 1: Innehåller idag framrams- och bakramstillverkning samt lyftramverkstillverkning 
och detaljsvetsning. 
Byggnad 2: Innehåller idag framrams och bakramstillverkning samt detaljtillverkning, 
justering, mätning och revision. 
Byggnad 3: Innehåller ämnesverkstaden med skärning och bearbetning. 
 
Termerna ”byggnad 1,2,3” används vidare flitigt i rapporten och refererar till byggnaderna 
som ses i bilaga 8. 
 
 

2.2.4 Flöden och arbetsoperationer 

 
I nuläget är flödet av vissa ramtyper i svetsverkstaden otydligt. Det kan tyckas komplext med 
onödiga/onödigt långa transporter. Avsaknad av tydliga buffertplatser är ett annat problem.  
 
Nuvarande flödet visualiseras i produktionsscheman och layoutflödesscheman enligt bilagor. 
(se bilaga 9-24) 
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Operationerna som ingår i ramflödena innebär följande: 
 
Bakram: 
Sidohäft – På ramtyperna 110-220 häftas långsidorna på ramarna var för sig. 
Kompletthäft – Ramen sätts ihop. På alla ramarna, utom 110/120, delas kompletthäften upp i 
två operationer benämnda ”1” och ”2”. Del 1 innebär att ramen sätts ihop och del 2 innebär 
viss förberedande svetsning inför robotsvets. 
Robotsvets – Ramen svetsas i robot 
Slutsvets – Kompletterande svetsning och justering utförs. Kan innebära svetssträngar som 
inte roboten kommer åt och lagning av svetsfel efter robot. Även vissa små detaljer, ”kuts”, 
svetsas på i den här operationen. 
 

Framram: 
Häftning av plåt till sidosektion – På ramtyperna 150-220 häftas sidoplåtarna till ramens 
sidosektion var för sig. 
Sidosektion, häft – Sidosektionen sätts ihop 
Kompletthäft – Ramen sätts ihop. På de större ramarna, 150-220, delas kompletthäften upp i 
två operationer benämnda ”1” och ”2”. Del 1 innebär att ramen sätts ihop och del 2 innebär 
viss förberedande svetsning inför robotsvets. 
Robotsvets – Ramen svetsas i robot 
Slutsvets – Kompletterande svetsning och justering utförs. Det kan innebära svetssträngar 
som inte roboten kommer åt och lagning av svetsfel efter robot. Även vissa små detaljer, 
”kuts”, svetsas på i den här operationen. 
 
 
Robotarna kan idag svetsa rammodeller enligt följande: 
 
R 5:2 – 90 F, 110/120 F, 150F, 180 F 
R 5:3 – 90 F, 150 F, 180 F 
R 6:1 – 220 F och 180 F 
R 6:2 – 220 B , 110/120 B och 150/180 B 
R 8 – 110/120 B, 150/180 B, 90 F 
R 9 – 150/180 B   Primära ramtypen understruken. 
R 12 – 110/120 F, 180F   F = Framram     B = Bakram 
 
 
Operationstiderna för ramarna i robot (h): OBS! Tiderna är konfidentiella. Endast för 
Volvo. 
 
Bakramar: 
L90 – h 
L110/120 – h 
L150/180 – h 
L220 – h  
 

Framramar: 
L90 – h 
L110/120 – h 
L150 – h 
L180 – h 
L220 – h  I de gamla robotarna, R5:2-3, är operationstiderna något längre men dessa 
  robotar byts ut till nya under sommaren 2007. 
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Övriga operationstider: OBS! Tiderna är konfidentiella. Endast för Volvo. 
 
Bakramar: 
 

Modell:  Häftning:   Slutsvets: 
L90  h   h 
L110/120  Sidohäft: h/par   Kompl.häft: h  h 
L150/180  Sidohäft: h/par   Kompl.häft: h  h 
L220  Sidohäft: h/par   Kompl.häft: h  h 

 
Framramar: 
 

Modell:  Häftning:   Slutsvets: 
L90  Sidosektion: h   Kompl.häft: h  h 
L110/120  Sidosektion: h   Kompl.häft: h  h 
L150  Sidosektion: h   Kompl.häft: h  h 
L180  Sidosektion: h   Kompl.häft: h  h 
L220  Sidosektion: h   Kompl.häft: h  h 
 
  Tiderna är baserade på station/moment bemannad med en operatör. 

 
 
 

2.2.5 Arbetsorganisation 

 

2.2.5.1 Ansvarsområden 

 
Idag ser uppdelningen av ansvarsområden mellan arbetsledare i svetstillverkningen av ramar 
ut på följande sätt: 
 
Ansvarsområde nr. Ramtyper: 
1  L90 F, L110/120 F 
2  L150 F, L180 F, L150 B, L180 B 
3  L90 B, L110/120 B, L220 F, L220 B 
4  Svetsrobotar   F = Framram    B = Bakram 

 
 

2.2.5.2 Skift 

 
I nuläget går man följande typer av skift i Arvikafabriken (förutom dagtid): 
 

Skifttyp: Antal arbetade timmar per vecka (per arbetsstation): 
2-skift: 78,3h/v => 70,5h/v effektivtid (10% bortfall) 
3-skift: 106,6h/v => 96h/v effektivtid 
4-skift: 130,6h/v => 118h/v effektivtid 
5-skift 160h/v => 144h/v effektivtid 
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Skiftgång i tillverkningen är enligt följande: 
 
Ramtyp:  Skift för Häftning: Skift för Slutsvets: 
L110-L220 Bakram 4-skift  4-skift 
L90-L110/120 Framram 2-skift  4-skift 
L150-L220 Framram 4-skift  4-skift 
 

 
Skiftgång i robotar: 
 
Robot:  Skift: 
5:2-3  5-skift 
6:1-2  5-skift 
8  4-skift 
9  4-skift 
12  5-skift 
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2.3 Metod 
 

2.3.1 Projektinledning 

 
Projektet initierades den 3:e jan med en rundvandring genom hela fabriken tillsammans med 
handledare från universitet och Volvo. Syftet var att ge en första översikt över fabriken och 
dess produktion. Projektets uppgift redovisades sedan för handledaren från universitetet som 
godkände uppgiften och gav grönt ljus. 
 
Projektet startade sedan den 29:e jan där undertecknad fick ytterligare en rundvandring, den 
här gången på teknikavdelningarna. Undertecknad fick hälsa på tekniker på olika avdelningar 
för att ha som underlag vid framtida kontakter. I samband med rundvandringen blev även 
teknikerna kort underrättade om projektets innehåll. 
 
 

2.3.2 Projektdefiniering och planering 

 
Det faktum att examensarbetet var ett enmansprojekt och projektets uppgift och omfång var 
väl definierat (se kap. 1, Inledning) gjorde att projektets definitionsfas blev mindre 
omfattande. Endast en fasindelning och milstolpedefiniering i en grov tidsplan blev utförd och 
såg ut enl. fig 2.13. 
 
 
 

 
   Fig. 2.13 Faser och milstolpar placerade i tiden 

 
 
 
När projektet nu var färdigdefinierat var det dags att analysera projektets uppgift i en djupare 
nivå. Uppgiften bröts ned i mindre delmoment för att få en bättre översikt över vad som måste 
göras för att nå önskade resultat. Relationerna mellan delmomenten bestämdes för att kunna 
se vilken ordning de kunde genomföras i. Slutligen tidsuppskattades momenten. Allting 
visualiserades i en WBS, ett PERT-schema samt ett enkelt Gannt-schema enl bilaga 25-27. 
 
 

Planering Steg 1 Steg 2 Redovisning Fas: 

Milstolpe: 5/2: Planering klar 

 
1/3: Steg 1 klart 

 
 1/6: Steg 2 klart 8/6: Redovisn. + rapport klar 
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2.3.3 Informationsinsamling 

 
Mycket av informationen som anskaffades som underlag till projektet samlades in på plats i 
fabriken. Det visade sig vara behändigt att tillfråga olika anställda som kunde svara på mycket 
pga. sina tidigare erfarenheter. Som man säger; ”varför uppfinna hjulet två gånger?”. 
Samtalen med anställda utfördes oftast inte som strukturerade intervjuer utan som spontana 
samtal. De fördes oftast över telefon och uppkom efter behov. Personer som tillfrågades 
arbetade bl a som produktionstekniker, arbetsledare och operatörer.  
 
Då det har varit nödvändigt att anskaffa information utifrån ”fabrikens väggar” användes 
informationskällor som Internet, leverantörer, handledare och litteratur. Även egna 
observationer kom förstås till användning samt även benchmarking. 
 
 

2.3.4 Framtagning av resultat 

 

2.3.4.1 Layout 

 
Det första som var tvunget att göras var att ta fram en aktuell layout över dagens 
svetsverkstad samt att identifiera varje arbetsstation på den. Layout i AutoCAD-format över 
nuläget fanns att tillgå i produktionsteknikens datanätverk. Identifieringen av 
arbetsstationerna genomfördes med hjälp av en rundgång i verkstaden samt genom samtal 
med produktionstekniker och operatörer. 
 
Innan man väljer typ av layout är det bra att identifiera vilken typ av tillverkning som utförs i 
produktionen. Identifieringen utgick ifrån de olika tillverkningstyper som presenteras i del 
2.1.2.2 av det här kapitlet. När man sedan vet vilken typ av tillverkning som utförs har man 
det som underlag vid valet av layouttyp. Vilka tillverkningstyper som passar olika 
grundlayouter och vice versa framgår även det i del 2.1.2.2 av det här kapitlet. 
 
Vid framtagande av varianter på layouter användes till viss del metoden förenklad systematisk 
lokalplanläggning (se 2.1.2.3). Även egna observationer och benchmarking av föregående 
lösningar i svetsverkstaden kom till användning. För att konstruera layouter användes 
datorprogrammet AutoCAD. Utgångsmaterialet var dagens layout och utifrån den kunde, med 
hjälp av programmet, önskade ändringar utföras på ett lätt och flexibelt sätt. 
 
 

 

2.3.4.2 Flödesanalys 

 
För att visualisera det nuvarande flödet utfördes en produktionsanalys med hjälp av 
produktionsscheman och layoutflödesscheman. Efter att en analys hade gjorts för 
produktionens nuläge kunde man lättare se hur utgångsläget för flödet såg ut och se hur de 
eventuellt kunde förbättras.  
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Varje operation i produktionsschemat gicks igenom på det sätt beskrivet i del 2.1.3.1 i det här 
kapitlet för att kunna genomföra förändringar och eventuella förbättringar, dock ej ngn 
fördjupning i själva arbetsmomenten. De nya flödena som uppstod i uppgiftens steg 1 resp. 
steg 2 visualiserades sedan i nya produktionsscheman och layoutflödesscheman. Flödena som 
ritades i layoutflödesschemana var resp. rams primära flöde dvs. det flöde som den största 
delen av ramar följer. 
 
Här var det också viktigt att tänka på i vilken robot resp. rammodell skulle svetsas. Målet var 
att få en jämn beläggning i robotarna och en bra fördelning mellan dem med tanke på flödet 
och transporter i verkstaden. För att få robotarnas kapacitet per vecka måste även skiftgången 
i robotarna bestämmas. Vilka robotar som kan svetsa resp. ramtyp samt ramtypernas 
operationstid i robot framgår i del 2.2.4 i det här kapitlet. 
 
Ett behov av buffert uppstår före robotarna pga. olika skiftgång mellan häftning och robot. En 
buffert måste finnas för att förse roboten med ramar den tid häftningen av ramar ej sker under 
helgen. Beräkningen av buffertbehovet gick till på följande sätt: 

• Tiden som endast robot är i bruk fastställs (skillnad i tid mellan skiftbeläggning i robot 
och häftning under helg). 

• Tillgänglighet i procentandelar för de olika modellerna som svetsas i roboten fastställs 
utifrån LRP (Long Range Planning) enligt följande; Modellens veckobehov 
multipliceras med dess operationstid och man får en totaltid för modellen för en vecka. 
Sedan undersöks hur stor denna totaltid är i procentandelar i förhållande till robotens 
tillgängliga tid per vecka. 

• Behov av robottid för resp. modell fastställs genom att multiplicera tillgängligheten 
ovan med tiden som endast robot är i bruk (pkt 1). 

• Slutligen fås sedan buffertbehovet för resp. modell genom att dividera en modells 
robottid med modellens operationstid. 

 
 

2.3.4.3 Handlingsplan 

 
En handlingsplan beskriver i rätt kronologisk ordning de steg/aktiviteter som måste utföras för 
att nå det uppsatta målet, t ex flytt och installation av nya arbetsstationer och utrustningar. 
Planen kan innehålla information som när aktivitet skall ske, uppskattat tidsåtgång, 
ansvarsbärare, status och kommentar. 
 
I det här projektet skulle en handlingsplan redovisas för både steg 1 och steg 2. Den skulle 
visa i första hand vilka aktiviteter som måste genomföras för att nå stegets mål. Sedan skulle 
en tidsplan tilläggas som visar vid vilka tidpunkter aktiviteterna kan genomföras i hänsyn till 
varandra samt i produktionsmässigt hänseende. Handlingsplanen togs fram genom en 
jämförelse av resp. stegs layout och nuvarande layout där det kunde konstateras vad som 
skulle flyttas, läggas till eller tas bort. Viktigt att tänka på i detta skede var att produktionen 
måste fungera och hållas igång mellan varje steg. Om produktion ej är möjlig måste planerad 
produktionsstopp, buffertlagring eller aktivitet under helg eller huvudsemester läggas in. 
Information som tidsåtgång och genomförandemöjligheter för varje aktivitet hämtades in från 
uppskattningar av anställda inom produktionsteknik, underhåll och verktygskonstruktion.  
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2.3.4.4 Investering och omkostnadsbehov 

 
Med Investerings och omkostnadsbehov menas det belopp som anskaffning av ny utrustning 
och omkostnaderna runt det kräver.  
 
Utgångspunkten för undersökningen av kostnaderna var handlingsplanen. Utifrån den 
undersöktes kostnaderna steg för steg. De flesta av kostnadsuppgifterna hämtades direkt på 
fabriken från uppskattningar av anställda inom produktionsteknik, underhåll och 
verktygskonstruktion men även uppgifter från leverantörer hämtades in. Eftersom det är svårt 
att få med absolut alla kostnader som dyker upp togs även en punkt med oförutsedda 
kostnader med som motsvarade 10% av totalkostnaderna. 
 
 

2.3.4.5 Riskanalys 

 
Riskanalys är en metod att undersöka vilka risker som kan uppstå vid genomförande av ett 
projekt. Riskerna kan vara t ex tids och resursbrist, produktionstopp, sjukdom under projekt 
m.m. och kan tas fram genom t ex brainstorming och diskussion. De listas upp i 
riskanalysschemat och deras konsekvens och sannolikhet bedöms med en fem-siffrig skala. 
Betydelsen för varje risk fås sedan genom att multiplicera konsekvens med sannolikhet. 
Slutligen föreslås åtgärder och ansvarig person för varje risk. 
 
Det här projektets riskanalys gick till så att en grupp samlades innehållande 
produktionstekniker, arbetsledare och underhållspersonal. Efter att projektets uppgift hade 
presenterats kort så listades de aktiviteter upp som kan innebära risker. Varje aktivitet gicks 
igenom med en gemensam diskussion där eventuella risker identifierades.  
 
 

2.3.5 Uppföljning och redovisning 

 
Uppföljning av projektet från Volvos sida gick till så att ett möte med handledaren hölls i 
slutet av varje vecka. Där avrapporterades vad som hade åstadkommits under veckan som 
sedan handledaren kunde ge feedback på. Här fanns även utrymme för frågor och 
diskussioner. 
 
Till handledaren på universitetet genomfördes uppföljning och avrapportering mer spontant 
med längre tidsintervaller. Här diskuterades mest frågor angående rapportens innehåll och 
litteraturtips. 
 
Projektets första del, steg 1, redovisades för handledare, produktionstekniker och arbetsledare. 
Där gavs feedback på vad projektet hade gett så långt samt vägledning inför fortsättningen. 
 
Hela projektet redovisades den 5 juni i Nyqvistsalen på Karlstads universitet. Närvarande var 
handledare, examinator, lärare och övriga studenter från maskiningenjörsprogramet. 
 
På Volvo redovisades hela arbetet den 11 juni. Närvarande förutom handledare var 
avdelningschef, arbetsledare samt produktionstekniker. 
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3. Resultat 
 
I det här kapitlet redovisas de resultat som har uppnåtts efter att projektarbetet har 

genomförts. Kapitlet behandlar uppgiftens delmoment punkt för punkt. 

 

3.1 Steg 1 
 

3.1.1 Layout 

 
Layoutresultatet för uppgiftens steg 1 ses i bilaga 28 och 29, en i standardutförande och en 
som är förtydligad.  
 
Viktigaste förändringar i layouten för steg 1 jämfört med layout för nuläge är följande: 

• Häftning av 220 framram är flyttad från byggnad 2 till byggnad 1. Även svetsningen 
av plåt till 220 framramsidor är flyttad från byggnad 2 till samma yta. 

• Häftning av 220 bakram är flyttad inom byggnad 2. 
• Slutsvets för 180, 220 framram i byggnad 2 är borttagen och lagd på lager. En ny 

slutsvetsstation för framramar har istället inskaffats och är belägen i byggnad 1. 
• En slutsvetsstation för 150/180 baram är flyttad från byggnad 1 till byggnad 2. Även 

en extra slutsvetsstation för bakramar har inskaffats och är belägen på samma plats i 
byggnad 2. 

• En ny bakramsrobot i byggnad 2. Roboten skall kunna svetsa L90, L110/120 och 
L150/180 bakram. 

• Robot 8 är flyttad från byggnad 1 till byggnad 2. 
• En ny framramsrobot i byggnad 1. Roboten skall kunna svetsa L150, L180 och L220 

framram. 
 
Viktigt att notera här är att robot 9 och robot 6:1 ej är i drift som en del i utgångsläget för 
uppgiftens steg 2.  
 
 

3.1.2 Flödesanalys 

 
Flödesanalysen för steg 1 redovisas i form av produktionsscheman och layoutflödesscheman, 
se bilaga 30-45. Endast ramarnas primära flöden redovisas i layoutflödesschemana.  
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Följande flöden har förändrats jämfört med nuläge pga. omflyttning och nya robotar: 
 

• L110/120 bakram 
• L150/180 bakram 
• L220 bakram 
• L180 framram 
• L220 framram 

 
 
Förslag till fördelning av ramtyper mellan robotarna (per vecka): OBS! Operationstider och 
antal ramar är konfidentiellt. Endast för Volvo. 
 
Bakram: 
L90 B   – Lego 
L110/120 B   – R 8  + R 6:2 
L150/180 B   – Ny bakramsrobot + R 6:2  
L220 B   – R 6:2  
Tot. prod.tid = 370h/v 
 

Framram: 
L90 F   – R 5:2  
L110/120 F   – R 12 + R 5:2  
L150 F         – R 5:3  
L180 F   – Ny framramsrobot + R 5:2 +  R5:3  
L220 F  – Ny framramsrobot  
Tot. prod.tid = 538h/v 
 
Antalet ramar per vecka är hämtat från LRP för år 2008 

 

 
Beläggningen i robotarna (h/v) ser då ut på följande sätt: 
 
Bakram: 
R 6:2          – 127h 
R 8          – 113h 
R 9          – Ej i drift 
Ny bakramsrobot    – 130h 

 
Framram: 
R 5:2          – 120h 
R 5:3          – 138h 
R 6:1          – Ej i drift 
R 12          – 140h 
Ny framramsrobot  – 140h 

 
 
Buffertbehov (grundat på förslag till skiftgång i häftning och robot. Se 3.1.6): 
 
Bakramar: 
L110/120:  4st (R6:2: 2st, R8: 2st) 
L150/180: 9st (R6:2: 2st, Ny bakramsrobot: 7st) 
L220: 3st (R6:2) 
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Framramar: 
L90: 4st (R5:2) 
L110/120: 12st (R5:2: 2st, R12: 10st) 
L150: 4st (R5:3) 
L180: 5st (R5:2: 1st, R5:3: 1st, Ny framramsrobot: 3st) 
L220: 2st (Ny framramsrobot) 

 
Buffertplatser ses i bilaga 46. 
 
 

3.1.3 Handlingsplan 

 
Handlingsplan och medförande tidsplan för att nå steg 1 kan ses i bilaga 47. 
 
 

3.1.4 Investerings och omkostnadsbehov 

 
Investerings och omkostnadsbehov för att nå steg 1 ser ut på följande sätt: 
 
Aktivitet  För ökad kapacitet  Flytt/ombyggnad 
Flytt av 220 FH     120’ 
Flytt av svetsrevision    50’ 
Flytt av godstorg    44’ 
Flytt av 220 BH     478’ 
Ny travers till BS 200’ 
Flytt av BS (R8)    60’ 
Ny BS  493’ 
Ny FS  963’ 
Nedmont. av FS (R6)    50’ 
Flytt av pausruta    40’ 
Flytt av styrskåpsrum, R6    50’ 
Nytt robothus  1 700’ 
Ny robot 2st  8 000’ 
Flytt av R8     670’ 
Oförutsedda kostnader (10%)    1289’ 
Tot  11 356’   2 854’ 

Tot, sammanlagt       14 210’ 
 
F = Framram   B = Bakram   H = Häftning   S = Slutsvets   R = Robot 

 
Investerings och omkostnadsbehovet för steg 1 är alltså: 
 
14 210 000 kr 
 
Mer detaljerade kostnader finns att se i bilaga 48. 
 
 

3.1.5 Riskanalys 

 
Riskanalys för projektet finns att se i bilaga 49. 
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3.1.6 Arbetsorganisation 

 
Förslag till skiftgång i robotar: 
 
Bakram: 
R 6:2        – 5-skift 
R 8        – 4-skift 
R 9        – Ej i drift 
Ny bakramsrobot  – 5-skift 
Tot. = 406h/v 

 
Framram: 
R 5:2          – 5-skift 
R 5:3          – 5-skift  
R 6:1          – Ej i drift 
R 12          – 5-skift  
Ny framramsrobot  – 5-skift 
Tot. = 576h/v 

 
 
Förslag till skiftgång i häftning: 
 
Ramtyp:   
L110-L220 Bakram  – 4-skift 
L90-L110/120 Framram  – 3-skift 
L150-L220 Framram  – 4-skift 

 
 
Förslag till uppdelning av ansvarsområden: 
 
Ansvarsområde nr. 
1  Häftning bakramar 
2  Robotsvets + slutsvets bakramar 
3  Häftning framramar 
4  Robotsvets + slutsvets framramar 
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3.2 Steg 2 
 

3.2.1 Layout 

 
Layoutresultatet för uppgiftens steg 2 ses i bilaga 50 och 51, en i standard-utförande och en 
som är förtydligad. 
 
Viktigaste förändringar i layout för steg 2 jämfört med layout från steg 1 är följande: 

• Utbyggnad för plats till svetsrevision, mätskiva och justeringsbås. 
• Robot 9 och Robot 6:1 har bytt plats med varandra och är åter i drift. 
• Ny framramsrobot och R6:1 på sin nya plats kan laddas ifrån två håll/truckgångar. 
• Häftstation för 150/180 bakram är flyttad från byggnad 1 till byggnad 2. 
• Häftstation för 90 framram är flyttad inom byggnad 1. 
• Häftstation för 110/120 framram är flyttad inom byggnad 1. 
• Häftstationerna för 150 och 180 framram är flyttade inom byggnad 1 och ombyggda. 

Häftning av plåt till sidosektioner för samma ramar är flyttade från byggnad 2 och 
integrerade i samma yta. 

• Häftstation för 90 bakram har installerats i byggnad 2. 
 
 

3.2.2 Flödesanalys 

 
Flödesanalysen för steg 2 redovisas i form av produktionsscheman och layoutflödesscheman, 
se bilaga 52-69. Endast ramarnas primära flöden redovisas i layoutflödesschemana.  
 
Följande flöden har förändrats jämfört med steg 1 pga. omflyttning och nya robotar: 

• L90 bakram (Åter i Arvika) 
• L150/180 bakram 
• Samtliga framramar. 

 
 
Förslag till fördelning av ramtyper mellan robotarna (per vecka): OBS! Operationstider och 
antal ramar är konfidentiellt. Endast för Volvo. 
 
 
Bakram: 
L90 B   – Ny bakramsrobot  
L110/120 B   – R 8  + Ny bakramsrobot  
L150/180 B   – R 9 + R 6:2  
L220 B   – R 6:2  
Tot. prod.tid = 445h/v 
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Framram: 
L90 F   – R 5:2 + R 5:3  
L110/120 F   – R 12 + R 5:2  
L150 F  – Ny framramsrobot + R5:3  
L180 F   – R 6:1  + R 5:3  
L220 F   – R 6:1  
Tot. prod.tid = 536h/v 
  Antalet ramar per vecka är hämtat från LRP för år 2010. 

 
Beläggningen i robotarna (h/v) ser då ut på följande sätt: 
 
Bakram: 
R 6:2          – 109h/v 
R 8          – 113h/v 
R 9          – 110h/v 
Ny bakramsrobot    – 113h/v 

 
Framram: 
R 5:2          – 112h/v 
R 5:3          – 64h/v 
R 6:1          – 140h/v 
R 12          – 110h/v 
Ny framramsrobot  – 110h/v 

 
 
Buffertbehov (grundat på förslag till skiftgång i häftning och robot. Se 3.2.6): 
 
Bakramar: 
L90: 6st (Ny bakramsrobot) 
L110/120:  4st (R8: 2st, Ny bakramsrobot: 2st) 
L150/180: 3st (R6:2: 1st, R9: 2st) 
L220: 1st (R6:2) 

 
Framramar: 
L90: 3st (R5:2) 
L110/120: 9st (R5:2: 3st, R12: 6st) 
L150: 2st (Ny framramsrobot) 
L180: 2st (R6:1) 
L220: 3st (R6:1) 

 
Buffertplatser ses i bilaga 70. 
 
 

3.2.3 Handlingsplan 

 
Handlingsplan och medförande tidsplan för att nå steg 2 utifrån steg 1 ser ut enligt bilaga 71.   
 
 

3.2.4 Investerings och omkostnadsbehov 

 
Investerings och omkostnadsbehov (utöver dem för steg 1) för att nå steg 2 ser ut på följande 
sätt: 
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Aktivitet  För ökad kapacitet  Flytt/ombyggnad 
Utbyggnad för rev m.m. 7 400’    
Platsbyte mellan R9 och R6:1    1 340’ 
Flytt av BS     60’ 
Inst. av FS     130’ 
Flytt av fräs och gasfas    100’ 
Flytt av godstorg, nytt tält 160’    
Flytt av 150/180 BH    352’ 
Flytt av 90 FH     140’ 
Ombyggn. 110-180 FH    420’ 
Ny räls till robotladdn. 100’ 
Flytt av rev., mätsk., just.    230’ 
Uppbyggn. godstorg    60’ 
Inst. 90 BH     176’ 
Ombyggn. räls v. robotar    100’ 
Oförutsedda kostnader (10%)    1 077’ 
Tot  7 660’   4 185’ 

Tot, sammanlagt       11 845’ 
 
F = Framram   B = Bakram   H = Häftning   S = Slutsvets   R = Robot 

 
 
Mer detaljerade kostnader som har använts som grundlag vid uppskattningen av kostnaderna 
finns att se i bilaga 72. 
 
 
Investerings och omkostnadsbehovet för steg 2 är alltså: 
 
11 845 000 kr 
 
 
Det ger en total kostnad, inkl. steg 1, på: 
 
14210’ + 11 845’ = 26 055 000 kr 
 
 

3.2.5 Riskanalys 

 
Riskanalysen för steg 2 innebär samma risker som i steg 1. Se bilaga 49.  
 
 

3.2.6 Arbetsorganisation 

 
Förslag till skiftgång i robotar: 
 
Bakram: 
R 6:2          – 4-skift 
R 8          – 4-skift 
R 9          – 4-skift 
Ny bakramsrobot    – 4-skift 
Tot. = 472h/v 
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Framram: 
R 5:2          – 4-skift 
R 5:3          – 2-skift 
R 6:1         – 5-skift 
R 12          – 4-skift 
Ny framramsrobot  – 4-skift 
Tot. = 568h/v 

 
 
Förslag till skiftgång i häftning: 
 
Ramtyp:   
L90 Bakram  – 2-skift 
L110-L220 Bakram – 4-skift 
L90-L110/120 Framram  – 3-skift 
L150-L220 Framram  – 4-skift 

 
 
Förslag till uppdelning av ansvarsområden: 
 
Ansvarsområde nr.  
1  Häftning bakramar 
2  Robotsvets + slutsvets bakramar 
3  Häftning framramar 
4  Robotsvets + slutsvets framramar 
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3.3 Koncept 2 
 
Koncept 2 utgår även det ifrån steg 1, dock med de stora skillnaderna att en utbyggnad av 
byggnad 2 har utförts norrut samt att den nya bakramsroboten är placerad i just denna 
utbyggnad.  
 
Layoutresultatet för koncept 2 ses i bilaga 73 och 74, en i standard-utförande och en som är 
förtydligad. 
 
Investerings och omkostnadsbehovet för koncept 2 ser ut på följande sätt: 
 
Aktivitet  För ökad kapacitet  Flytt/ombyggnad 
Utbyggnad  20 000’ 
Flytt av gasoltank    500’ 
Platsbyte mellan R9 och R6:1    1 340’ 
Flytt av BS     60’ 
Inst. av FS     130’ 
Flytt av fräs och gasfas    100’ 
Flytt av godstorg, nytt tält 160’    
Flytt av 150/180 BH    352’ 
Flytt av 90 FH     140’ 
Ombyggn. 110-180 FH    420’ 
Ny räls till robotladdn.    100’ 
Uppbyggn. godstorg    60’ 
Inst. 90 BH     176’ 
Ombyggn. räls v. robotar    100’ 
Oförutsedda kostnader (10%)    348’ 
Tot  20 160’   3 826’  

Tot, sammanlagt      23 986’       

 
F = Framram   B = Bakram   H = Häftning   S = Slutsvets   R = Robot 

 

 
Investerings och omkostnadsbehovet för koncept 2 är alltså: 
 
23 986 000 kr 
 
Det ger en total kostnad, inkl. steg 1, på: 
 
14 210’ + 23 986’ = 38 196 000 kr 
 
 

3.4 Ytterligare koncept 
 
Två ytterligare förslag, alternativ 1 och 2, till layout över svetsavdelningen ses i bilaga 75 och 
76. 
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4. Utvärdering 
 
I det här kapitlet utvärderas resultaten från föregående kapitel. Det utreds vad resultatet 

innehåller, dess fördelar och brister, om det motsvarar projektets mål, om det håller sig till 

projektets förutsättningar samt om metoden för att nå resultatet är tillfredställande. 

 

4.1 Generell 
 

4.1.1 Layout 

 
Layoutarbetet i det här projektet har varit inställt på att göra så få förändringar och 
ombyggnationer som möjligt samt att störa produktionen så lite som det går. 
 
Vid analys av produktionen finner man att det är en sats-/serie tillverkning där flera produkter 
delar resurser som t ex skärmaskiner och svetsrobotar. Utifrån teorin passar det då med 
funktionell layout. Projektresultatet visar en sådan layout med inslag av flödesgrupper som i 
sin tur är av typen produktlayout. Man kan här konstatera att typ av layout i rapportens 
resultat inte skiljer sig från typ av layout i nuläget. 
 
När det gäller själva arbetsstationernas layout så är de inte utredda ut i minsta detalj i det här 
projektet. Placering av bl a fixturer är kanske inte optimala och måste utredas på en mer 
noggrann nivå. Det primära målet med layouter i projektet har varit att tilldela 
arbetsstationerna en tillfredställande yta i lokalen. 
 
 

4.1.2 Flödesanalys 

 
I flödesanalysen redovisas endast ramarnas primära flöden i layoutflödesschemana. Ramarna 
kan alltså vid behov ta andra mindre optimala vägar genom produktionen. Flertalet av 
ramarna följer dock sitt primära flöde.  
 
Traversförflyttning av ramar mellan arbetsmoment har ej tagits med som ett enskilt moment i 
produktionsschemana och layoutflödesschemana. 
 
Svetsrobotarna är den s.k. flaskhalsen i svetstillverkningen av ramar och med det uppstår ett 
behov av buffert framför roboten. Buffertbehovet i resultatet skall ses som en vägledning i hur 
stora buffertar som kan komma behövas inför helgskiften. De kan givetvis variera kraftigt 
från vecka till vecka pga. ändringar i produktionsplaneringen. Viktigast i resultatet är att 
platser för buffertar vid robot har definierats och att platsen framför robotarna har gjorts större 
i bakramsverkstaden, byggnad 2.  
   För närvarande pågår ett försök att införa buffertstyrda flödesgrupper i vissa grupper på 
svetsavdelningen och om det skulle träda i kraft i samtliga grupper kunde buffertbehoven 
minskas betydligt. När robot och häftning har samma skiftgång minskas buffertbehovet pga. 
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att häftningen då inte behöver bygga upp någon större buffert inför helgskift i roboten – 
produktionen får ett jämnare flöde. 
   När robot och häftning går samma skift är buffert framför robot i resultatet satt till 2st ramar 
totalt. Är roboten lägre skiftbelagd än häftning har inget buffertbehov satts. 
 
 

4.1.3 Handlingsplan 

 
Handlingsplanen är uppbyggd så att den uppfyller kravet att hålla igång produktionen i så stor 
grad som möjligt. Stora jobb som stoppar produktionen är förlagda till huvudsemester. Vid 
flytt av arbetsstationer är tanken att den nya ytan görs i ordning först (pallställ, utsug, väggar 
m.m.) innan de kritiska momenten som t ex fixturflytt utförs under t ex helg då produktionen 
står still. 
   I tidsplanen är tidsblocken för aktiviteterna placerade efter varandra på ett sätt som är 
teoretiskt möjligt med tanke på påverkan och relation från varandra. I verkligheten måste 
kanske tidsplanen ”dras ut” en aning. Detta beror på att varje aktivitet i handlingsplanen 
motsvarar ett eget projekt som kräver omfattande planering och resurser vilket gör att 
aktiviteter kan vara svårt att genomföra samtidigt eller tätt inpå varandra. 
   Man kan alltså konstatera att det här projektets handlingsplaner främst visar vilka aktiviteter 
som måste utföras samt i vilken ordning de skall utföras för att nå uppsatt mål i projektet. 
Tidsplanen kan bara följas om tillräckliga resurser finns att tillgå vid planeringen och 
genomförandet. 
 
 

4.1.4 Investerings och omkostnadsbehov 

 
Investerings och omkostnadsbehovets resultat ger en kostnad av att genomföra de aktiviteter 
som krävs för att nå projektets mål. Viktigt att beakta är att många av kostnaderna i det här 
projektet är grundade på endast uppskattningar från anställda och inte är några exakta belopp. 
Resultatet ger dock förhoppningsvis en bra riktlinje till vilka summor det i slutändan kommer 
att handla om. 
 
 

4.1.5 Riskanalys 

 
Riskanalysen visar de övergripande riskerna för hela projektet, vilket betyder att ej någon 
djupare riskanalys har genomförts för varje aktivitet i projektet. Man kan konstatera att tids 
och resursbrist är en genomgående risk för hela projektet. 
   Åtgärder mot riskerna har ej föreslagits i riskanalysen. Det lämnas istället till den riskanalys 
som kommer att genomföras i de enskilda aktiviteternas projektarbeten. 
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4.2 Steg 1 
 
Det primära målet för steg 1 är uppfyllt med installationen av två nya svetsrobotar. Dock har 
ej produktionen med det nått någon högre kapacitet pga. att två av robotarna ej är i drift, det 
som ett förberedande steg för projektets steg 2. 
 
 

4.2.1 Layout 

 
Beträffande layouten kan man säga att det fortfarande är en funktionell layout med inslag av 
flödesgrupper, samma som i nuläget. De största förändringarna ser man i byggnad 2. Där har 
ett mål varit att få mer plats framför robotarna för buffertar och framkomlighet. En bra 
förutsättning layoutmässigt för tydliga flöden har även det varit en önskan. Ett stort steg mot 
uppdelad tillverkning av fram och bakramar har tagits i och med flytten av häftstation för 220 
framram. En annan positiv förändring är att truckgångarna i byggnad 2 har gjorts rakare vilket 
förutom rakare transporter även ger ett snyggare helhetsintryck av layouten.  
 
Placeringen av svetsrevisionen ses lite som en nödlösning. Man kan se den i stället som ett 
alternativ till placering. Säkerligen kan det även finnas plats till den på annat håll i fabriken 
vilket ligger i ett område utanför det här projektet. 
 
Istället för att flytta på robotar kan det bli aktuellt att istället investera i nya. Anledningen till 
det är att några av robotarna börjar bli till åren och måste ändå bytas ut inom en snar framtid. 
Det är ej önskvärt att ha gamla robotar pga. slitage som leder till osäkrare drift, längre 
operationstider och svårigheter med service och reservdelar. 
 
 

4.2.2 Flödesanalys 

 
Flödesanalysen visar att vissa flöden i steg 1 både har försämrats och förbättrats. 
   Flödet för 150/180 bakram har i steg 1 blivit sämre än i nuläget. Det pga. att en extra 
truckoperation har tillkommit eftersom häftning och svetsning sker i olika byggnader. Värt att 
notera är att flödet är tillfälligt och kommer endast att gälla i en övergångsperiod innan steg 2 
genomförs.  
   Flödet för 220 framram har dock blivit bättre. Där har en truckoperation istället kunnat 
elimineras genom att häftningen av plåt till sidosektionerna har flyttats och integrerats med 
ytan för häftningen av ramen.  
   Övriga ramars flöden har inte förbättrats eller försämrats nämnvärt utifrån nuläget. 
 
Viktigt att tänka på under steg 1 är att vissa flöden kommer kan komma att förändras under 
själva genomförandet. Flödena kan komma att bli mer komplexa och mindre optimala under 
övergångsperioder pga. omflyttningar och ombyggnader av arbetsstationer samt förändringar i 
robotparken.  
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Förslaget till fördelningen av ramtyperna mellan robotarna bygger på att optimera flödena så 
att transporternas antal och längd minimeras i så stor grad som möjligt. Givetvis är även 
kapaciteten för robotarna beaktad. Resultatet av fördelningen i steg 1 ger en ganska jämn 
fördelning tidsmässigt mellan robotarna. Ramarna svetsas främst i den robot som ger bäst 
flöde i så stor utsträckning som möjligt.  
   Framramsrobotarna, utom robot 5:2, är i steg 1 ganska högt belagda. Robot 5:2 kan 
egentligen i det här läget teoretiskt gå ner på 4-skift men stannar istället på 5-skift och kan 
med det fungera som en reservresurs vid produktionsstörningar. 
   Bakramsrobotarna är lägre belagda vilket gör att de kan tåla vissa störningar i produktionen. 
 
Pga. hög skiftbeläggning i robotarna uppstår vid vissa robotar ett stort behov av buffertar inför 
helgskiften. I bakramsverkstaden (byggnad 2) skall inte det ställa till några problem tack vare 
de nya buffertplatserna framför robotarna. Mer kritiskt kan det bli i framramsverkstaden 
(byggnad 1) där det till tider kan bli ganska trångt framför robot 5:2 och 12. 
 
 

4.2.3 Arbetsorganisation 

 
Förslaget till skiftbeläggning i robotarna i steg 1 lyder att samtliga robotar skall gå 5-skift 
(utom robot 8 som går 4-skift) vilket ger ett högre antal timmar av tillgänglighet totalt i robot 
än i nuläge. Det är nödvändigt för att tillfredställa behovet utifrån LRP för 2008. 
   Höjningen av skiftbeläggning i häftning av L90 och L110/120 framram grundar sig även 
den på ökat behov enligt LRP. Skiftgången i övriga häftstationer och slutsvetsstationer är 
oförändrad jämfört med nuläget. 
 
Förslaget till ansvarsfördelningen bygger på idén att varje grupp skall ha liknande 
arbetsmoment i gruppen. Det gör att man lättare kan diskutera och utbyta erfarenheter med 
varandra inom gruppen. En mindre variation av arbetsmoment inom gruppen ses även som en 
fördel för arbetsledaren som då lättare kan sätta sig in i sitt produktionsområde. 
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4.3 Steg 2 
 
Resultatet för steg 2 har uppnått stegets primära mål dvs. att få en separat framram- resp. 
bakramsverkstad. Nu är produktionens kapacitet höjd tack vare installationen av två nya 
svetsrobotar under steg 1 och att samtliga robotar nu i steg 2 är i drift. 
 

4.3.1 Layout 

 
I steg 2 har layouten genomgått ytterligare förändringar men är fortfarande av funktionell typ 
med inslag av flödesgrupper, precis som i nuläget och steg 1. Fokus har även här, som i steg 
1, varit på mer plats före robot och bra förutsättningar layoutmässigt för tydliga och bra 
flöden. Fasta buffertplatser har märkts ut för bättre hantering och översikt i produktionen. 
 
Utbyggnaden för svetsrevision, mätskiva och justeringsbås bryter mot projektets förutsättning 
angående endast omflyttning i befintliga byggnader. Den ses ändå som ett bra alternativ pga. 
att placeringen fortfarande är nära produktionen utan att ta upp värdefull produktionsyta inne i 
bakramsverkstaden. Den negativa aspekten av en utbyggnad är att den är dyr att genomföra 
(ca 7 000 000 kr). 
 
Ett tält för utebruk köps in inledningsvis av steg 2. Det skall bidra med lagerutrymme när 
godstorget i byggnad 2 monteras ned. 
 
Placeringen av gasfas och fräs i ämnesverkstaden är inte så noga utredd med tanke på plats 
och förhållande till andra arbetsstationer dvs. layout- och flödesmässigt. Mer noggrann 
utredning av placeringen hamnar utanför det här projektets ramar. Dock känns det som att 
arbetsstationerna hör hemma i just ämnesverkstaden pga. sin karaktär. 
 
För lättare och smidigare hantering av bakramar vid robotarna i bakramsverkstaden, byggnad 
2, har en ny räls installerats som går ända från robot 8 fram till slutsvetsarna istället för de två 
kortare rälsarna som finns där i nuläget. Samma vagnar som finns i nuläget används i steg 2. I 
framramsverkstaden har robot 6:1 och den nya framramsroboten kompletterats med ny räls så 
att de kan laddas och tömmas från två håll. 
 
Om man vill expandera kapaciteten ytterligare utifrån steg 2 i bakramsverkstaden och dess 
nuvarande byggnad så finns det möjlighet att installera en häftningsstation där förrådet är 
beläget i nuläget samt att installera en robot bredvid nuvarande robot 6:2. 
   Installation av en ytterligare häftstation vid nuvarande förråd kan innebära att även 
ställverket intill nuvarande förråd måste flyttas. Det är en dyr (ca 4 000 000 kr) och 
omfattande operation och skall därför, om möjligt, undvikas. En positiv faktor med att ha en 
häftstation där förrådet ligger i nuläget är att den då kommer att ligga intill ett kranlager vilket 
är bra för materialdistributionen. 
   En ytterligare robotinstallation innebär att slutsvetsstationer måste flyttas vilket i sin tur kan 
leda till otillfredsställande plats. Dessutom kan slutsvetsningens flytt komma att blockera 
flödet från häftningen. 
   Efter dessa installationer har bakramsverkstadens kapacitet nått sitt maximum i befintlig 
byggnad. 
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Expansion av kapaciteten utifrån steg 2 i framramsverkstaden kräver omflyttningar. Möjlighet 
till ytterligare två häftstationer och två robotar finns om man skulle flytta nuvarande FMS 
(detaljsvetsning) till annan yta i fabriken. I framramsverkstaden finns dessutom en reservyta 
(bredvid L90 framramshäft) för t ex en slutsvetsstation vid eventuellt behov. 
 
Det finns i nuläget förslag om att pausrummen som i nuläget är utspridda i verkstaden skall 
ersättas med andra gemensamma utrymmen. En sådan förändring skulle innebära att ytor i 
lokalen skulle friläggas och bli tillgängliga för produktion. 
 
 

4.3.2 Flödesanalys 

 
De flesta flödena har under steg 2 förbättrats. 
 
L90 bakram tillverkas återigen i Arvika. Dess flöde innehåller en truckoperation (mellan 
häftning och buffert innan robot) mer än de andra bakramarna. L90 är dock ett bra alternativ 
till att ha ett mindre optimalt flöde än de andra bakramarna pga. relativt låg volym och lättare 
hantering pga. dess fysiska egenskaper. 
   Försämringen av flödet för L150/180 bakram i steg 1 är nu åtgärdad. Den extra 
truckoperationen är nu borta och flödet följer nu en rak och fin väg jämte flödet för L220 
bakram i byggnad 2, bakramsverkstaden. Dock kommer mer truckkörning än i nuläget för 
material att behövas för den här ramtypen i steg 2 eftersom dess häftstation i nuläget ligger 
intill ett kranlager vilket den inte kommer att göra i steg 2. 
   Flödet för L110/120 framram har förbättrats. Flytten av häftstationen närmare robot har 
medfört att truckoperationen mellan häftning och buffert innan robot har tagits bort vilket ger 
ett mer optimerat flöde. 
   För L150 och 180 framram har flödet också blivit bättre. Liksom för flödet av 220 framram 
i steg 1 har häftningen av plåt till sidosektioner blivit integrerad i samma yta som 
ramhäftningen vilket gör att en truckoperation försvinner. Dessutom har truckoperationen 
mellan häftning och buffert innan robot eliminerats. 
   Övriga flöden har ej förbättrats nämnvärt jämfört med steg 1. 
   Precis som i steg 1 kan flödena under projektets genomförande komma att bli mer komplexa 
och mindre optimala under övergångsperioder. Det beror på omflyttningar och ombyggnader 
av arbetsstationer samt förändringar i robotparken. 
 
I steg 2 ser man nu i bakramsverkstaden ett genomgående mönster angående riktning och 
uppbyggnad i häftningen. Flödena följer raka och tydliga vägar som är lätta att följa även för 
utomstående personer. Det är en viktig egenskap vid t ex kundbesök. En annan bra effekt av 
att flödena är lika och parallella är att operatörerna lättare kan sätta sig in i arbetsstationerna 
för de olika rammodellerna. Det är ett bra utgångsläge för ett eventuellt införande av 
flödesgrupper i framtiden där operatörerna rör sig mellan tillverkningarna av olika 
rammodeller.  
 
I framramsverkstaden är den största förändringen flödesmässigt att robot 6:1 och den nya 
framramsroboten kan laddas från två håll. Det ger en bättre förutsättning för mer optimala 
flöden. Även i framramsverkstaden kan man se ett mönster i häftningen, dock ej lika tydligt 
som i bakramsverkstaden. 
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Förslaget till fördelningen av ramtyperna mellan robotarna bygger, liksom i steg 1, på att 
optimera flödena så att transporternas antal och längd minimeras i så stor grad som möjligt. 
Resultatet av steg 2 är fokuserat mot en så jämn fördelning tidsmässigt som möjligt utan att 
störa flödena för mycket. Några timmars marginal mot full beläggning har getts för varje 
robot för att ha som spelrum för oplanerade stopp, FU m.m. 
 
Buffertbehovet i steg 2 har minskat pga. att skiftbeläggningen i robotarna har blivit lägre. 
Robotarna och häftningen av ramar har i steg 2 mer lika skiftgång vilket resulterar i ett 
jämnare flöde som i sin tur leder till mindre buffertar.  
 

4.3.3 Arbetsorganisation. 

 
Förslaget till skiftgång i robotarna lyder att samtliga fyra bakramsrobotar går 4-skift. Bland de 
fem framramsrobotarna går tre 4-skift, en 5-skift samt en 2-skift. Att just robot 5:3 går 2-skift 
och med det är minst belagd beror på att den ligger placerad sämst flödesmässigt. Robot 5:3 
kan därför ses som en bra reservresurs vid behov.  
   Skiftbeläggningen per robot är alltså inte lika hög som i steg 1 vilket förstås beror på att mer 
robotar är i drift. Beläggningen är grundad på att täcka behovet utifrån LRP för 2010. Vid 
behov kan kapaciteten i robotarna lätt höjas genom införande av 5-skift i samtliga robotar. Det 
skulle ge en total tillgänglighet på 1296h per vecka vilket är 256h mer per vecka än 
beläggning i steg 2. 
   Höjningen av skiftbeläggning i häftning av L90 och L110/120 framram grundar sig, liksom 
i steg 1, på ökat behov enligt LRP. L90 bakramshäft är beräknad att bemannas med två 
operatörer i 2-skift för att täcka veckobehovet. Skiftgången i övriga häftstationer och 
slutsvetsstationer är oförändrad jämfört med nuläget. 
 
Förslag till uppdelning av ansvarsområden ser i steg 2 ut på samma sätt som i steg 1 med 
samma motivation. 
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4.4 Koncept 2 
 
Layouten för koncept 2 har skapats med stort sett samma mål i åtanke som layouten för steg 
2. Den stora skillnaden är dock att en större utbyggnad har skett för att utvidga kapaciteten 
beträffande produktionsyta för bakramsverkstaden. Utbyggnaden gör att bakramsverkstaden 
kan expandera med upp till tre häftstationer och två svetsrobotar vilket kan höja 
produktionskapaciteten avsevärt. De nya häftstationerna kan placeras där förrådet och 
mätskiva ligger i nuläget samt vid utmärkt plats i utbyggnad. Nya robotar kan placeras 
bredvid nuvarande robot 6:1 samt vid utmärkt plats i utbyggnad. 
   Framramsverkstaden kan expandera, i likhet med steg 2, på bekostnad av FMS-avdelningen. 
 
Viktigt att notera är att utbyggnaden medför att en gasoltank på området måste flyttas. 
Bestämmelserna kring säkerhet är många när det gäller hantering av gasoltankar. Först måste 
en flytt godkännas av kommunens byggnadsnämnd som i sin tur skall ha ett godkännande från 
räddningstjänsten. Det är viktigt att möjlighet till flytt klargörs innan man går vidare med 
projektet eftersom ett negativt besked kan stjälpa hela projektet. 
   Efter samtal med räddningstjänsten så verkar dock en flytt vara möjlig. Avståndet för flytten 
blir ju inte så lång och skyddet av gasoltanken kan förstärkas med t ex jordvallar som gör att 
säkerhetsavståndet blir mindre. 
 
En nackdel med koncept 2 är förstås den höga kostnaden för utbyggnaden. Innan man beslutar 
sig för en sådan investering måste konceptets fördelar vägas mot kostnaderna för att se om det 
är ekonomiskt försvarbart. 
 
 

4.5 Ytterligare koncept 
 
Dessa koncept redovisas bara med en layout. De visar alternativ av planlösning vid större 
expansioner i tillverkningen.  
 
Alternativ 1 visar en lösning där bakramsverkstaden har utvidgats genom en ”spegling” av 
bakramsverkstaden i steg 2 frånsett vissa detaljer. Framramsverkstaden har utvidgats i 
byggnad 1 på bekostnad av FMS-avdelningen. 
 
Än mer förändringar har gjorts i alternativ 2. Här har hela flödesidén ändrats genom att 
robotarna har byggts om så att man laddar dem på ena sidan och tar ut ramen på andra sidan. 
Detsamma gäller för slutsvetsstationerna. Alternativ 2 medför förstås stora ombyggnader och 
utgifter men ger samtidigt rakare och effektivare flöden. Dessutom är det en estetiskt 
tilltalande layoutlösning. 
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5. Slutsats 
 
Man kan konstatera utifrån rapportens resultat att uppgiftens mål är uppfyllda. 
 
Två nya svetsrobotar är installerade i lokalerna, en robot för framramsvetsning samt en för 
bakramsvetsning. Ramtillverkningen är separerad med en verkstad för framramar i byggnad 1 
samt en verkstad för bakramar i byggnad 2. (se bilaga 8, 50 och 51). I bakramsverkstaden har 
platsen framför robotarna utvidgats för bättre framkomlighet och plats för buffertar medan 
platsen framför robotarna i framramsverkstaden är stort sett samma som i nuläget. 
 
Ytterligare utvidgning med produktionsutrustningar kräver ytterligare ombyggnader. 
   Bakramsverkstaden kan utifrån steg 2 expandera med ytterligare en häftstation samt 
ytterligare en robot. Vid installation av ytterligare robot så rekommenderas dock en 
utbyggnad enligt koncept 2 (se bilaga 73-74) för att inte försämra flödesförutsättningarna.  
   Framramsverkstaden kan utifrån steg 2 expandera med två häftstationer samt två robotar, på 
bekostnad av nuvarande FMS-avdelning.  
 
Flödesmässigt har tillverkningen på flera håll blivit bättre. Truckoperationer har kunnat 
eliminerats tack vare flytt av arbetsstationer. Nya spår med vagnar har förbättrat hanteringen 
vid robotarna. Flera av flödena har blivit tydligare, speciellt i bakramsverkstaden där ett 
tydligt mönster för flödena kan urskiljas i häftningen av de olika ramtyperna. Även 
installationen av de nya robotarna har förbättrat flödet genom att skiftbeläggningen i 
robotarna då kan sänkas vilket leder till ett jämnare flöde – mindre buffertbehov. 
Bufferthanteringen har förbättrats genom att bestämda buffertplatser för respektive ramtyp har 
markerats (se bilaga 70). 
 
Handlingsplanen innehåller sammanlagt (med steg 1 och 2) 32 punkter med aktiviteter som 
måste genomföras för att nå de mål som är uppsatta för projektet. Den visar även den ordning 
som aktiviteterna måste utföras i för att ej störa produktionen.  
   Den till handlingsplanen medförande tidsplanen kan bli orealistisk att följa. Orsaken till det 
är att många av aktiviteterna i handlingsplanen motsvarar ett eget projekt som kräver 
omfattande resurser till planering och genomförande, resurser som kan vara svåra att tillgå. 
Skulle dock resurserna finnas att tillgå skulle projektet kunna genomföras under två år. 
 
Investerings och omkostnadsbehovet för projektet uppgår till omkring 26milj. kr. 
 
Koncept 2, som innehåller en utbyggnad av bakramsverkstaden, har ett investerings och 
omkostnadsbehov på omkring 38 milj. kr. 
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Bilaga 1: Sambandschema (förenklad systematisk lokalplanläggning) 
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a (förenklad system
atisk lokalplanläggning) 
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Nr Benämning m2 m Kg/m2 m Ton

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
Anteckningar

A, E, I, O eller X

Krav på utrymmen
Projekt Datum Nr

Funktion

Krav på ytans form

  Relativa vikten av behoven

  A = Absolut nödvändigt

  E = Extra inflytelserikt

  V = Inflytelserikt

  O = Ordinärt behov

  X = Ej önskvärd



 III 

Bilaga 3: Sambandsdiagram, exempel (förenklad systematisk lokalplanläggning) 
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 IV 

Bilaga 4: Block utplacerade i sambanddiagram, exempel. (förenklad systematisk 
lokalplanläggning) 

 
 
 

 

Montering

Kontor

Teknik

Rörboc

kning

Packetering

Ankomstkontroll

Förråd

Toa

Lunch-

rum

Test

Slutkontroll

El -

Montage

 Skala 1:100 alternativ 1

8 5

11

10

4

3

6

9

1

2

7



 V 

Bilaga 5: Värderingsschema. (förenklad systematisk lokalplanläggning) 

 

 

Nr

A  = 4

B  = 3

C  = 2

D  = 1

E  = 0 

 = -

A B C D E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Summa
Anm.

Anm.

Projekt Datum

  Värderingsskala

  A = Absolut perfekt        

  E = Effektiv lösning      

  I = Intressant lösning     

  O = Ordinär lösning         

  U = Utan betydelse        

  X = Ej önskvärd             

Nr Värderingsfaktor Vikt
Värdering/poäng

Alternativ

Värderingsschema
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B
ilaga 6: L

ayout över svetsavd. N
uläge 

 

= Lägesställare för framramsidor 
 
= Framramsfixtur 
 
= Lägesställare, slutsvets framram 
 
= Bakramsfixtur kompletthäft-1.  
 
= Bakramsfixtur, kompletthäft -2 & Slutsvets 
 
= Fixtur för bakramsidor 
 
= Bakram (B) 
 
= Framram (F) 



 VII 

Bilaga 7: Layout över svetsavd. Nuläge förtydligad 
 

 



 VIII 

Bilaga 8: Byggnaddefinition 

 

 



 IX 

Bilaga 9: Produktionsschema L110/120 Bakram Nuläge 

 

 



 X 

Bilaga 10: Layoutflödesschema L110/120 Bakram Nuläge 

 



 XI 

Bilaga 11: Produktionsschema L150/180 Bakram Nuläge 

 

 



 XII 

Bilaga 12: Layoutflödesschema L150/180 Bakram Nuläge 

 

 



 XIII 

Bilaga 13: Produktionschema L 220 Bakram Nuläge 

 

 



 XIV 

Bilaga 14: Layoutflödesschema L220 Bakram Nuläge 

 

 



 XV 

Bilaga 15: Produktionsschema L 90 Framram Nuläge 

 

 



 XVI 

Bilaga 16: Layoutflödesschema L90 Framram Nuläge 

 

 



 XVII 

Bilaga 17: Produktionsschema L110/120 Framram Nuläge 

 

 



 XVIII 

Bilaga 18: Layoutflödesschema L110/120 Framram Nuläge 
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B
ilaga 19.1: P

roduktionsschem
a L
 150 F

ram
ram

 N
uläge 

 

 

Löpnr Arbetsmoment

1

Produktionsschema

2

3

4

5

6

Ramtyp: L150 Framram, Nuläge sida 1 av 2

7

8

9

10

11

12

13

14

Buffert plåt

Sidosektion, häft

Buffert sidosektion

Kompletthäft 1

Buffert, ramar

Robotsvets R 5:3

Buffert, sv. ramar

Mer omfattande hantering. Travers och laddning

Mer omfattande hantering. Urladdn. och travers

Trucktransport 60m

Häft av plåt till sidosektion

Trucktransport 97m

Kompletthäft 2

Material



 
X
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B
ilaga 19.2: P

roduktionsschem
a L
 150 F

ram
ram

 N
uläge 

 

 

Löpnr Arbetsmoment

15

Produktionsschema

16

Ramtyp: L150 Framram, Nuläge sida 2 av 2

Buffert, färdiga ramar

Trucktransport ut

Slutsvets

17

B
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L
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0
 F
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B
ilaga 20: L

ayoutflödesschem
a L
150 F

ram
ram

 N
uläge 

 

 

Siffrorna i symbolerna motsvarar löpnr för moment i ramtypens produktionsschema.

2

4

6

10

14

5

12 15
11

13

9

7

8

3

16

17

1



 XXII 

Bilaga 21.1: Produktionsschema L 180 Framram Nuläge 

 

 



 XXIII 

Bilaga 21.2: Produktionsschema L 180 Framram Nuläge 

 

 



 XXIV 

Bilaga 22: Layoutflödesschema L180 Framram Nuläge 

 

 



 XXV 

Bilaga 23.1: Produktionsschema L 220 Framram Nuläge 

 

 



 XXVI 

Bilaga 23.2: Produktionsschema L 220 Framram Nuläge 

 

 



 XXVII 

Bilaga 24: Produktionsschema L 220 Framram Nuläge 

 

 



 XXVIII 

Bilaga 25: WBS för Masterplan svetsavdelning 

 

 



 XXIX 

Bilaga 26: PERT för Masterplan 

 

 



 XXX 

Bilaga 27: Gannt-schema för Masterplan 
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B
ilaga 28: L

ayout över svetsavd. S
teg1 

 

 

= Lägesställare för framramsidor 
 
= Framramsfixtur 
 
= Lägesställare, slutsvets framram 
 
= Bakramsfixtur kompletthäft-1.  
 
 
= Bakramsfixtur, kompletthäft -2 & Slutsvets 
 
= Fixtur för bakramsidor 
 
= Bakram (B) 
 
= Framram (F) 



 XXXII 

Bilaga 29: Layout över svetsavd. förtydligad. Steg1 

 

 



 XXXIII 

Bilaga 30: Produktionsschema L 110/120 Bakram Steg 1 

 

 



 XXXIV 

Bilaga 31: Layoutflödesschema L110/120  Bakram Steg 1 

 

 



 XXXV 

Bilaga 32: Produktionsschema L 150/180 Bakram Steg 1 

 

 



 XXXVI 

Bilaga 33: Layoutflödesschema L150/180 Bakram Steg 1. 

 

 



 XXXVII 

Bilaga 34: Produktionsschema L 220 Bakram Steg 1 

 

 



 XXXVIII 

Bilaga 35: Layoutflödesschema L220 Bakram Steg 1. 

 

 



 XXXIX 

Bilaga 36: Produktionsschema L 90 Framram Steg 1 

 

 



 XL 

Bilaga 37: Layoutflödesschema L90 Framram Steg 1 

 

 



 XLI 

Bilaga 38: Produktionsschema L 110/120 Framram Steg 1 

 

 



 XLII 

Bilaga 39: Layoutflödesschema L110/120 Framram Steg 1. 

 

 



 XLIII 

Bilaga 40.1: Produktionsschema L 150 Framram Steg 1 

 

 



 XLIV 

Bilaga 40.2: Produktionsschema L 150 Framram Steg 1 

 

 



 XLV 

Bilaga 41: Layoutflödesschema L150 Framram Steg 1. 

 

 



 XLVI 

Bilaga 42.1: Produktionsschema L 180 Framram Steg 1 

 

 



 XLVII 

Bilaga 42.2: Produktionsschema L 180 Framram Steg 1 

 

 



 XLVIII 

Bilaga 43: Layoutflödesschema L180 Framram Steg 1 

 

 



 XLIX 

Bilaga 44: Produktionsschema L 220 Framram Steg 1 

 

 



 L 

Bilaga 45: Layoutflödesschema L220 Framram Steg 1 

 

 



 LI 

Bilaga 46: Buffertplatser Steg 1. 

 

 



 LII 

Bilaga 47: Handlingsplan, Steg 1 

 

 



 LIII 

Bilaga 48.1: Detaljerade kostnader, Steg 1 

 

Detaljerade kostnader   (10^3 SEK)

Flytt av 220 FH från byggnad 2 till byggnad 1

Flytt av fixtur 2st 100 Inkl. fundament

Riva travers 10

Modifiering/rivn. Pallställ 10

Tot 120

Flytt av svetsrevision

Kostnad 50

Flytt av godstorg inom byggnad 2

Flytt av pallställ 44 11st sektioner

Flytt av 220 BH inom byggnad 2

Flytt av fixtur 4st 200 Inkl. fundament

Utsug 120 4st

Travers 120 Ny lyftbalk

Riva travers 10

Flytt av pallställ 28 7 sektioner

Tot 478

Ny travers till BS, byggnad 2

Travers 200 Komplett 4t

Flytt av BS (R8).

Flytt av lägeställare 30 Inkl. fundament

Utsug 30

Tot 60

 



 LIV 

Bilaga 48.2: Detaljerade kostnader, Steg 1 

 

Ny BS byggnad 2.

Fundament, inst. 30

Ny lägesst. 273

Utsug 30

Svets 2st 100

Fixtur 35 6v leverans

Luftverktyg 25

Tot 493

Ny FS byggnad 1

Fundament, inst. 100

Ny lägesst. 648 16-20v leverans

Utsug 30

Svets 2st 100

Fixtur 60 6v leverans

Luftverktyg 25

Tot. 963

Nedmont. av FS (6:1)

Flytt av lägeställare 50 Inkl. fundament

Flytt av pausruta

Flytt 40

Flytt av styrskåpsrum till bakom R6.

Flytt 50

Nytt robothus byggnad 2

Takhöjning 1000

Väggar 200

Ventilation 500

Tot 1700

 



 LV 

Bilaga 48.3: Detaljerade kostnader, Steg 1 

 
Ny bakramsrobot, byggnad 2

Ny robot 3400

Fundament 200

Laddningsvagn 400 Inkl. fixtur

Tot 4000

Flytt av R8 till nytt robothus

Nedmont./inst. 420

Fundament 200

Flytt av lägesst. 50

Tot 670

Ny framramsrobot, byggnad 1

Ny robot 3400

Fundament 200

Laddningsvagn 400 Inkl. fixtur

Tot 4000

Oförutsedda kostnader

10% 1291,8

Tot. Investerings och omkostnadsbehov

Tot 14210  
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Bilaga 49: Riskanalys 
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B
ilaga 50: L

ayout över svetsavd. S
teg2 

 

 

= Lägesställare för framramsidor 
 
= Framramsfixtur 
 
= Lägesställare, slutsvets framram 
 
= Bakramsfixtur kompletthäft-1.  
 
 
= Bakramsfixtur, kompletthäft -2 & Slutsvets 
 
= Fixtur för bakramsidor 
 
 
= Bakram (B) 
 
= Framram (F) 



 LVIII 

Bilaga 51: Layout över svetsavd. förtydligad. Steg2 

 

 



 LIX 

Bilaga 52: Produktionsschema L 90 Bakram Steg 2 

 

 



 LX 

Bilaga 53: Layoutflödesschema L90 Bakram Steg 2. 

 

 



 LXI 

Bilaga 54: Produktionsschema L 110/120 Bakram Steg 2 

 

 



 LXII 

Bilaga 55: Layoutflödesschema L110/120 Bakram Steg 2. 

 

 



 LXIII 

Bilaga 56: Produktionsschema L 150/180 Bakram Steg 2 

 

 



 LXIV 

Bilaga 57: Layoutflödesschema L150/180 Bakram Steg 2. 

 

 



 LXV 

Bilaga 58: Produktionsschema L 220 Bakram Steg 2 

 

 



 LXVI 

Bilaga 59: Layoutflödesschema L220 Bakram Steg 2. 

 

 



 LXVII 

Bilaga 60: Produktionsschema L 90 Framram Steg 2 

 

 



 LXVIII 

Bilaga 61: Layoutflödesschema L90 Framram Steg 2. 

 

 



 LXIX 

Bilaga 62: Produktionsschema L 110/120 Framram Steg 2 

 

 



 LXX 

Bilaga 63: Layoutflödesschema L110/120 Framram Steg 2. 

 

 



 LXXI 

Bilaga 64: Produktionsschema L 150 Framram Steg 2 

 

 



 LXXII 

Bilaga 65: Layoutflödesschema L 150 Framram Steg 2. 

 

 



 LXXIII 

Bilaga 66: Produktionsschema L 180 Framram Steg 2 

 

 



 LXXIV 

Bilaga 67: Layoutflödesschema L180 Framram Steg 2. 

 

 



 LXXV 

Bilaga 68: Produktionsschema L 220 Framram Steg 2 

 

 



 LXXVI 

Bilaga 69: Layoutflödesschema L220 Framram Steg 2. 

 

 



 LXXVII 

Bilaga 70: Buffertplatser Steg 2. 

 

 



 LXXVIII 

Bilaga 71: Handlingsplan, steg 2 

 

 



 LXXIX 

Bilaga 72.1: Detaljerade kostnader, Steg 2. 

 

Detaljerade kostnader steg 2  (10^3 SEK)

Utbyggnad (375m2) för revision, mätskiva och justeringsbås

Utbyggnad 375m2 6 600 15-20/m2

Fundament till mätskiva 500

Ny travers 200

Flytt av fläktrum och filter 100

Tot 7400

Platsbyte mellan R9 och R6:1.

2x Nedmont. och inst. 840

2x Fundament 400

2x Flytt av lägesställare 100

Tot 1340

Flytt av BS tillhörande R9 till byggnad 2

Flytt av lägeställare 30 inkl. fundament

Utsug 30

Tot 60

Installation av FS tillhörande R6:1 i byggnad 1

Flytt av lägeställare 100 Inkl. fundament

Utsug 30

Tot 130

Flytt av fräs och gasfas till byggnad 3, ämnesverkstaden

Flyttomkostn. 100

Flytt av godstorg, köp av tält

Tält (100m2) 120 2v, leverans, inkl. mont.

Pallställ 40 10 sektioner, flytt

Tot 160



 LXXX 

Bilaga 72.2: Detaljerade kostnader, Steg 2. 
 

Flytt av häftning, plåt till sidosektioner L150 F till lämplig tillfällig plats

Flytt 0

Flytt av 150/180 BH till byggnad 2 

Flytt av fixturer 200 inkl. fundament

Utsug 120 4st

Pallställ 32 8 sektioner, flytt

Tot 352

Flytt av 90 FH inom byggnad 1

Flytt av fixturer 50 Inkl. fundament

Flytt av lägesställare 30 Inkl. fundament

Utsug 60 2st

Tot 140

Ombyggnad av 110/120, 150 och 180 FH i byggnad 1

Flytt av fixturer 150 3st, inkl. fundament

Flytt av lägesställare 90 3st, inkl. fundament

Utsug 180 6st

Tot 420

Flytt av häftning av plåt till sidosektioner, 150 & 180 F till byggnad 1

Flytt 0

Ny, extra räls till laddning av R6:1 och Ny framramsrobot

Ny räls 100 2st



 LXXXI 

Bilaga 72.3: Detaljerade kostnader, Steg 2. 
 
Flytt av revision, mätskiva och justeringsbås till ny utbyggnad 

Flytt av revision 50

Flytt och kalibrering av mätskiva 30

Flytt av justeringsbås 50

Fyllning av grop efter mätskiva i byggnad 2 100

Tot 230

Uppbyggnad av godstorg i byggnad 2

Pallsställ 60 15 sektioner, flytt

Installation av 90 BH i byggnad 2

Inst. av fixturer 100 2st

Pallställ 16 4 sektioner, flytt

Utsug 60 2st

Tot 176

Ombyggnad av räls vid robotar i byggnad 2

Ny räls 100

Oförutsedda kostnader

10% 1076,8

Tot. Investerings och omkostnadsbehov

Tot 11845
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B
ilaga 73: L

ayout över svetsavd. K
oncept 2 

 

 

= Lägesställare för framramsidor 
 
= Framramsfixtur 
 
= Lägesställare, slutsvets framram 
 
 
= Bakramsfixtur kompletthäft-1.  
 
= Bakramsfixtur, kompletthäft -2 & Slutsvets 
 
 
= Fixtur för bakramsidor 
 
= Bakram (B) 
 
= Framram (F) 



 LXXXIII 

Bilaga 74: Layout över svetsavd. förtydligad. Koncept 2. 

 

 



 LXXXIV 

Bilaga 75: Layout över svetsavd. Ytterligare koncept, Alt. 1. 

 

 



 LXXXV 

Bilaga 76: Layout över svetsavd. Ytterligare koncept, Alt. 2. 

 

 


